
 

DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DLPM 351-1992 Fq.Con.núm. 33/27 VI legislatura Any 2004 Núm. 22

 

Presidència

de l'Honorable Sr. Vicent Tur i Torres

Sessió celebrada dia 3 de novembre del 2004, a les 10.30 hores 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

COM PAREIXENÇA de l'Hble. Sra. Vicepresidenta del Govern i Consellera de Relacions Institucionals, per tal d'explicar el Projecte

de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2005 (RGE núm. 6829/04). 506



506 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 22 / 3 de novembre del 2004 

 

EL SR. PRESIDENT:

Senyores diputades i senyors diputats, començam aquesta

sessió de la Comissió d’Hisenda i Pressuposts per tal de

tramitar els pressuposts generals de la comunitat autònoma de

les Illes Balears per al 2005. En primer lloc deman si hi ha

substitucions.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Sí, Sr. President. Pilar Costa substitueix Francesc Quetglas.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Miquel Rosselló substitueix Miquel Ramon.

EL SR. PRESIDENT:

No n’hi ha més?

Compareixença de l'Hble. Sra. Vicepresidenta del

Govern i Consellera de Relacions Institucionals, per tal

d'explicar el Projecte de llei de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2005

(RGE núm. 6829/04).

Passam, idò, a la compareixença de l’Hble. Sra.

Vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals, Maria

Rosa Estaràs i Ferragut, per tal d’explicar els pressuposts de la

seva conselleria. Per informar té la paraula la Sra.

Vicepresidenta, i he de dir que ve acompanyada dels següents

alts càrrecs de la seva conselleria: Sr. Antoni Contestí, director

general de Relacions Institucionals; Sr. José Antonio Rosselló,

director general de Projectes i Cooperació Departamental; Sr.

Antoni Juaneda, director general de Relacions amb el

Parlament i de Coordinació Normativa; Sra. Jane King,

secretària general; Sra. Idoia Ribas, cap de gabinet; i Sr. Damià

Ripoll, assessor. Siguin benvinguts a aquesta sessió de la

Comissió d’Hisenda, i té la paraula la Sra. Vicepresidenta.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I

CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria

Rosa Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President, i gràcies als grups parlamentaris per

poder-me escoltar en la presentació dels pressuposts de la

Vicepresidència i Conselleria de Relacions Institucionals. És la

primera de les compareixences d’un seguit que tendrem ocasió,

durant aquests tres dies, de poder presentar totes les seccions

pressupostàries. 

La secció que jo present, Vicepresidència i Conselleria de

Presidència, amb tots els seus programes, té un pressupost total

l’any 2005 de 34.231.494 euros; suposa, per tant, un increment

d’un 67,48% en relació als pressuposts de l’any passat, que

pujaven un poquet més de 20 milions d’euros. Concretament hi

ha un augment en capítol 1, bàsicament en el que significa

augment de salaris i places noves amb dotacions noves,

especialment a la Direcció General de Projectes i

d’Arquitectura i la Direcció de l’Advocacia. En capítol 2

podríem dir que poc més o manco hi ha un augment d’un 24%

més, i bàsicament es tracta d’adequar les despeses reals després

d’un any de funcionament. En capítol 4, aquest capítol augment

més d’un 300% i bàsicament és per les aportacions a l’ens

públic de Ràdio i Televisió de les Illes Balears, que depèn, com

saben, després del decret i posterior a les lleis de modificació

de la Llei del 85, de la Vicepresidència del Govern. A més es

pressuposta tota una sèrie de subvencions i iniciatives de

comunicació social, idò donam més transparència i realisme als

projectes. En capítol 6 hi ha una disminució molt poc

significativa d’un 1%, aproximadament, bàsicament perquè

acaben les obres del Sector Naval, encara que n’hi ha d’altres,

com la posada en marxa de l’Arxiu General de la comunitat

autònoma a Son Banya. I en capítol 7 hi ha un augment

important d’un 447% per la subvenció a l’ens públic de Ràdio

i Televisió Espanyola en concepte de transferència de capital.

Això seria un poquet en resum de capítols, però ara, si els

pareix als senyors i a les senyores diputats, aniríem a la

descripció, bastant més interessant, per programes i per

capítols.

Bé, anem en primer lloc a la Direcció General del Gabinet

Tècnic del president. És el centre de cost 11101. Aquí, en el

Gabinet del president, hi ha un programa que és el programa

121A01, que són els Serveis Generals de la Presidència del

Govern, idò a ningú no se li escapa que aquest gabinet és el que

du tot el suport a la Presidència, les seves funcions

institucionals. Es dota la Presidència dels mitjans materials i

humans necessaris perquè pugui desenvolupar les seves

funcions: protocol, seguretat, etc., etc. Hi ha un augment en

capítol 1 d’un 68% bàsicament perquè dins aquest gabinet hi ha

fins i tot el personal que compartim Gabinet del president i

Secretaria General de Vicepresidència i Presidència, i per tant

hi ha aquests 300.000 euros de personal de la Secretaria

General.

En capítol 2 bàsicament pujam un 116% i ho hem ajustat a

les necessitats reals d’altres anys. Pensin que si anam un parell

d’anys enrere, l’any 2002, es gastaven 747.000 euros i l’any

2003 922.000 euros, i ara estam en aquests 771.000, que és el

que ens pareix més real com a capítol 2. En capítol 4

bàsicament he de dir que són les subvencions als consorcis

d’Eivissa i Formentera, als plurianuals de la seu del Consell

Insular de Menorca, ajudes a jovent i a altres entitats, al Centre

Balears Europa en relació al capítol 7, i bàsicament són aquests

temes, que suposen un augment d’un 12% en capítol 7 i d’un

2% en capítol 2.

Anem a la Secretaria General de la Conselleria de Relacions

Institucionals, que va molt lligada a aquest altre departament

que jo els he descrit. Concretament hi ha una petita pujada d’un

9% a capítol 1. A capítol 2, i és bàsicament una petita pujada

perquè les places d’aquesta secretaria estan dins el Gabinet del

president. En relació als augments del capítol 2 i el capítol 6 hi

ha un augment d’un 38 i un 47% i, bé, bàsicament és per la

posada en marxa de l’arxiu administratiu de la comunitat

autònoma a l’antic quarter de Son Banya i del projecte de

registre en web, que és un programa que permet registrar

directament amb un registre únic a través de la web de la

comunitat des de qualsevol oficina registradora autoritzada,

siguin ajuntaments, siguin consells insulars, i que en una segona

fase permetrà enviar determinada informació per via telemàtica

des de les mateixes oficines autoritzades. Com saben aquesta
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secretaria general, que abans es deia tècnica, de la Conselleria

de Relacions Institucionals du tot el tema de control

d’expedients de contractació administrativa, els serveis de

personal, el parc mòbil, els serveis centrals i tota la part de

registre i arxius de documents, i bàsicament serien aquests

capítols que els he remarcat. 

També dins aquesta secretaria hi ha un programa en relació

al palau de Marivent. Hi ha un descens en aquest programa

d’un 13,31%, i bàsicament es tracta que hi ha davallada de

capítol 1 perquè l’any anterior s’havien pressupostat 12 places

com a personal fixo, tot l’any, i eren 12 places de personal fixo

discontinu, i per tant és de menor cost i això explica aquesta

davallada. El capítol 2 és molt semblant i el capítol 6 és molt

semblant, i això fa un total de 991.190 euros. Saben que aquest

programa són els serveis permanents de manteniment i neteja

del palau de Marivent i del complex de Son Vent com a

residència d’estiu de la família reial, i bé, saben que es varen

fer tota una sèrie d’obres de reparació de la cuina de Marivent

i de tota la part de neteja de Son Vent, i un tancament anterior.

Aquestes obres ara ja estan fetes i per això hi ha una davallada

d’un 13%.

Finalment dins aquesta secretaria general hi ha un darrer

programa, 126, que és el programa del Butlletí Oficial de les

Illes Balears, que bàsicament té un augment d’un 3%, es manté

molt semblant a l’any anterior amb 953.937 euros, i bé, saben

que estam en un procés continu de modernització del nostre

periòdic oficial, saben que té una tirada d’uns 1.600 exemplars

per número, s’editen uns 160, 165 butlletins amb una mitjana

de 120, 125 pàgines, la qual cosa suposa uns 45 milions de

pàgines editades al llarg de l’any.

Anem a una altra direcció general, en aquest cas la Direcció

General de Projectes i de Coordinació Departamental. Aquesta

direcció general desenvolupa tasques de caràcter horitzontal

dins l’Administració de la comunitat autònoma, tant de suport

tècnic a totes les conselleries com de supervisió de projectes;

especialment se li ha encarregat ajudar tota la coordinació en

el que serà la tasca de poder contribuir a poder fer un nou

estatut d’autonomia. El seu primer programa és de planificació,

direcció i coordinació de l’Estatut del Govern i dels projectes

estratègics. Veuran que hi ha un augment de capítol 1; aquest

augment de capítol 1 és per a la dotació de 3 places perquè és

una direcció de nova creació en el contingut respecte al que es

va crear l’any passat, vàrem començar amb molt poca gent i

l’hem dotada amb 3 places. 

En capítol 6 hi ha un augment d’un 57%, bàsicament per al

projecte de la posada en marxa de l’Estatut d’Autonomia.

Saben que el projecte de l’Estatut d’Autonomia l’hem articulat

de la següent manera: fent participar la societat civil, obrint una

pàgina web, encarregant informes externs, volem encarregar

informes -tal com vaig anunciar- als expresidents del

Parlament, als consells insulars, al Consell Consultiu, a la

Federació de Municipis i a tots aquells organismes que així ho

trobi la comissió que es crearà aviat d’experts en aquesta

matèria i de persones de reconegut prestigi, i bé, en aquest

procés d’obrir el tema a la societat civil tenim un projecte

d’inversió que és pràcticament tot aquest capítol 6 de 193.000

euros.

Hi ha un altre programa dins la Direcció General de

Projectes, que és d’arquitectura, supervisió, informes i

coordinació de projectes i arquitectura, que suposa 497.498,33

euros, un augment d’un 26,88% en relació a l’any anterior, i

bàsicament és per a la dotació de places noves, dues places per

poder absorbir la quantitat de projectes que el Govern

encarrega als Serveis d’Arquitectura; vull ressaltar, per

exemple, el tema de l’Hospital Militar o els temes que sempre

supervisa Arquitectura de Marivent o Son Vent, entre d’altres.

Anem a la Direcció General de Comunicació. La Direcció

General de Comunicació comprèn tots els recursos interns,

logístics, tecnològics i també la contractació d’empreses

externes especialitzades que es consideren necessàries per

difondre accions periòdiques del Govern. La Direcció General

de Comunicació i Informació Institucional té un primer

programa, que és el funcionament diari del que seria un gabinet

de premsa de qualsevol govern, i bàsicament he de dir que en

aquest primer programa hi ha un augment significatiu en el

capítol 4 i el capítol 7 perquè, com els he dit, hi ha l’ajuda, via

capítol 4 i via transferència de capital, a l’ens públic de

Radiotelevisió de les Illes Balears, IB3; concretament a capítol

4, 4.222.400 euros, i de capítol 7, 5 milions d’euros, la qual

cosa fa un total d’uns 9.222.400 euros per a la televisió IB3. 

Bé, vostès saben que nosaltres hem apostat per la televisió

autonòmica. Com saben l’any 85, a través de la Llei 7 de dia 22

de maig, per unanimitat el Parlament d’aquestes illes va crear

la companyia de Radiotelevisió de les Illes Balears;

posteriorment va ser modificada per la Llei 10/2003, de 22 de

desembre, d’acompanyament, i posteriorment el Decret

26/2004 va adscriure aquest ens públic de radiotelevisió a la

Vicepresidència d’aquest govern, i per tant li va cometre el

desenvolupament i la gestió de les emissions de ràdio i televisió

que poguessin estar adscrites a aquest departament. Aquesta

posada en marxa de la televisió és una posada en marxa

ambiciosa, que suposa plena cobertura a totes les Illes Balears

i amb caràcter absolutament autonòmic, amb l’objectiu de

poder ser un eix identitari i vertebrador de la nostra societat.

Una vegada constituït l’ens correspondrà aquest any que entra,

l’any 2005, la seva consolidació, el seu desenvolupament,

perquè sigui veritablement un instrument de comunicació

d’ampli abast i que consolidi aquesta vertebració social de les

Illes Balears. Hi haurà un objectiu important, que serà la

producció de programes de televisió que puguin ser un

instrument per a la difusió de la nostra cultura, de la nostra

llengua, eix de la realitat social i econòmica de les Illes

Balears. He de dir que, per tant, el pressupost d’acord amb

aquest programa que nosaltres transferim a la televisió és

d’aquests 9.222.000 euros.

Els he de dir que el pressupost de la televisió va ser duit al

Consell Assessor de Radiotelevisió, que aleshores fa de Consell

d’Administració, i va ser aprovat per una àmplia majoria amb

dos terços a favor. Per tant crec recordar que varen votar a

favor el Partit Popular i Unió Mallorquina i l’abstenció del

PSOE, amb un vot en contra del PSM i Esquerra Unida, però

és un projecte ambiciós. Després en el torn, si de cas, ampliam

aquest tema. Pareix que estam en disposició de poder dir que

el mes de maig començaria..., el mes de març s’obriria el

període de proves tant de ràdio com de televisió, la televisió

començaria dia 1 amb tot el tema de la Diada de les Illes
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Balears amb unes proves de recepció i unes cartes d’ajust, i

començaria l’emissió ja de manera important i més definitiva

el mes de maig amb uns informatius i una producció aliena, i

després una part de producció pròpia que seria una part en

proves. Podríem dir que ja una programació més extensa des de

les 12 del migdia fins a l’1 del vespre començaria el mes de

setembre, on començaríem la programació definitiva. Pareix

que l’exemple de totes les televisions es fa amb un part de

proves uns mesos, una part reduïda en la programació horària

uns altres mesos, i al cap d’uns mesos ja la programació

definitiva.

Bé, anem al Consell Assessor de Ràdio i Televisió

Espanyola. Es manté més o manco el mateix pressupost,

61.679,76 euros, un augment d’un 10%, i bé, bàsicament és

perquè en el capítol 1 aquest 10% hi ha hagut una variació en

l’ocupació d’una plaça que s’ha ocupat del màxim nivell i això

ha fet variar aquest capítol 1. Pel mateix es manté amb els

mateixos pressuposts. Com saben el Consell Assessor de

Radiotelevisió Espanyola, fins que no hi ha hagi un acord de

consens, fa de consell d’administració de l’ens de

Radiotelevisió Espanyola.

I finalment dins aquest programa de la Direcció General de

Comunicació hi ha el darrer programa d’ordenació, promoció

i foment dels mitjans de comunicació social, que suposa un

augment d’un 812%. Aquí hi ha -diríem- totes les subvencions

a iniciatives de comunicació social per a la realització de

campanyes d’informació i divulgació de la comunitat

autònoma. Com saben l’any 2004 es va pressupostar a capítol

4 20.000 euros i l’any 2005 s’ha volgut fer un pressupost molt

més realista, molt més transparent, i per això sortim amb

2.020.000 euros, donat que és un pressupost que té moltíssima

més racionalitat. Com saben es tracta idò del programa de

foment a la innovació i a la creació gràfica i audiovisual dels

mitjans de comunicació. Per posar-los un exemple l’any 2002

es va anar fins i tot molt per sobre d’aquests 2 milions d’euros,

amb 3,5 milions d’euros quasi, i el 2003 quasi 4 milions

d’euros. 

Anem a la Direcció General de l’Advocacia de la comunitat

autònoma. En aquest cas hi ha un augment d’un 143%;

bàsicament pel que se xifra en capítol 1 i capítol 2 hem fet una

reestructuració dels serveis jurídics: hem creat el Servei de

l’Advocacia General de la comunitat autònoma i hem

mantengut un servei amb quatre caps de departament, el

consultiu, el d’assessoria del president, el contenciós

administratiu i el d’estudis econòmics. Hi ha un augment

important perquè es posa en marxa el projecte de legislació i

jurisprudència consolidada balear, i també perquè es posen en

marxa les jornades anuals dels serveis jurídics de la comunitat

autònoma. He de dir que funcionam de tal manera que donam

suport pràcticament a tot el Govern amb l’advocat que toca de

torn, és a dir, no triam, ningú de l’Administració no tria un

advocat predeterminadament sinó que van de manera rotativa

i tots fan feina per a tots. Els he de dir també que serà la

directora general de l’Advocacia de la comunitat autònoma la

vicepresidenta de la comissió d’experts que hem creat en

relació a l’Estatut, perquè entenem que tant la directora general

de l’Advocacia com l’Institut d’Estudis Autonòmics han de

jugar un paper prioritari en aquesta reforma de l’Estatut

d’Autonomia.

Anam a la Direcció General de Relacions Institucionals.

Com saben és una direcció general que es preocupa del foment

de les relacions i de la participació social. Està articulada a

nivell de relacions amb les administracions insulars, amb la

societat civil, amb els consolats, i a més du funcions com la de

la coordinació de la comissió delegada per assumptes

sociosanitaris i altres temes que vostès hauran vist a la

memòria. Bàsicament hi ha un augment d’un 42% i bàsicament

podríem dir que a capítol 1 simplement hi ha la dotació d’una

plaça de cap de servei, que és el cap de servei de Relacions

Ciutadanes, i després en capítol 6 hi ha un augment d’un 210%

per poder dur endavant la guarderia del Sector Naval. Sabem

que la Vicepresidència es traslladarà, si Déu ho vol, abans de

final d’any al Sector Naval, i a la darrera planta d’aquest edifici

escometem una guarderia al centre de treball, i llavors hi ha un

projecte d’inversió de 120.000 euros per poder dur endavant la

posada en marxa i el funcionament d’aquesta guarderia; serà

per suposat una guarderia en concessió, però que serà per als

funcionaris del centre de treball i que per suposat serà de

pagament amb unes petites ajudes per part del Govern. També

aquesta direcció general du a terme el muntatge de la Diada de

les Illes Balears i això explica l’increment del capítol 6. 

Pel que fa a la resta, en capítol 4 saben que aquí es du a

terme tot el tema de les cases regionals, les diades, les ajudes

a les cases regionals, federacions de veïns, veïns, moviments

d’immigració, i altres moviments que vénen a Vicepresidència

perquè no encaixen dins cap altra convocatòria del Govern.

Concretament hem ajudat l’Associació de Gais i Lesbianes,

l’Associació ALAS que, si bé ha rebut ajudes d’altres

departaments, idò tenia dificultats per poder tancar l’exercici,

i altres associacions del món ciutadà.

Relacions amb el Parlament i Coordinació Normativa, com

saben és la direcció general que du les relacions amb aquesta

casa, amb aquesta seu, la coordinació entre totes les

conselleries del Govern i l’activitat parlamentària, l’estudi i

l’anàlisi de les iniciatives parlamentàries; també s’encarrega de

la Comissió Mixta de transferències Estat comunitat i de la

Comissió Tècnica Interinsular, que ara voldríem convocar i fer

feina durant aquest any 2005 per tal de poder arribar amb el

màxim consens possible a un text de transferències sobre

joventut i altres transferències a què s’ha compromès el Govern

de les Illes Balears. També du tota la part de relacions

tècniques i de coordinació amb el Consell Consultiu i el

pressupost és semblant a l’any anterior: puja un 5,83% i la

variació és bàsicament per les pujades del 2% del capítol 1.

I bé, això és poc més o manco el pressupost de

Vicepresidència i Presidència i Conselleria de Relacions

Institucionals, grosso modo, on jo ressaltaria una política

bàsicament executiva de coordinació amb totes les conselleries

del Govern, maldament hi hagi aquestes competències pròpies,

i la posada en marxa del projecte estrella que és la televisió IB3

de les Illes Balears. I ara estic a disposició dels senyors i les

senyores diputades per contestar el que estimin oportú. Gràcies,

Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Vicepresidenta, per la seva exposició.

Ara, com saben les senyores i els senyors diputats, procedeix
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suspendre la sessió per un temps màxim de 60 minuts, si ho

consideren... No?, idò vol dir que continuam.

Té la paraula per tant per al torn de preguntes, pel Grup

Mixt, el Sr. Nadal.

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc vull agrair la

compareixença i la claredat de les explicacions de la

vicepresidenta del Govern de les Illes Balears. El pressupost

que ens ha explicat de Presidència i Vicepresidència i

Conselleria de Relacions Institucional amb la seva exhaustiva

explicació ens ha quedat clar, i des d’Unió Mallorquina avisam

que tendrà el suport del nostre grup a la votació d’aquest

pressupost.

Nosaltres voldríem ressaltar que dins aquest pressupost hi

ha programes tan importants que ens agradaria si pogués

ampliar-nos un poc, com el programa de registre en web, que

crec que afectarà altres institucions com puguin ser ajuntaments

i consells. Des d’Unió Mallorquina creim que és molt important

la dotació suficient per al tema de la reforma de l’Estatut; la

reforma del nostre Estatut d’Autonomia és, creim des d’Unió

Mallorquina, una necessitat molt important per a tots els

ciutadans de les Illes i que a més en aquest moment es dóna un

moment històric en què aquesta reforma de l’Estatut és

possible, i des d’Unió Mallorquina volem encoratjar la

vicepresidenta perquè continuï amb aquestes tasques de

redacció d’una reforma de l’Estatut amb el màxim consens

possible.

Li he de dir des d’Unió Mallorquina que tendrà el suport

per dur endavant programes com el de l’IB3 sempre que tengui

la nostra llengua com a llengua vehicular d’aquest mitjà de

comunicació. Pensam que aquesta és una iniciativa important

i que s’ha de dur endavant. I volem demanar-li també a veure

si ens podria aclarir en què consistirà aquest programa de

legislació i jurisprudència consolidada de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Nadal. Sra. Vicepresidenta, vol contestar

ara o...? Sí. Idò per part del Grup Parlamentari Esquerra Unida

i Els Verds té la paraula el Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,

Sra. Vicepresidenta, vull agrair-li la seva presència aquí per

donar explicació dels pressuposts i lloar-li, com no pot ser

menys per part meva, aquest toc republicà del seu pressupost

baixant la partida de Marivent.

(Rialles)

Bromes a part, entraríem al fons de la qüestió. Bé, vostè ens

presenta un pressupost que té un creixement important i que

aquest creixement es concentra en tres aspectes als quals

després faré referència. En primer lloc jo li voldria, si parlam

per capítols, hi ha un creixement en despeses de personal al

qual ja ha fet vostè referència, però m’agradaria si pot

concretar més; hi ha un creixement molt important en

transferències corrents, supòs que aquí hi ha la partida de la

televisió, d’IB3; i hi ha un creixement molt important també en

transferències de capital. M’agradaria si pogués aprofundir una

mica sobre aquests tres aspectes.

Però anant un poc a l’opinió general i a les idees generals

els pressuposts creixen 14 milions d’euros, dels quals 9

pràcticament van a IB3, 1,5 a la Direcció i Serveis Generals de

Relacions Institucionals, i 2 a l’ordenació i promoció del

foment també de la Direcció de Comunicació, ordenació,

promoció i foment de la publicitat, no?, de la comunicació. 

Bé, per part nostra, a part que ens sembla bé i no entrarem

en aquest tema, això seria més bé motiu del debat posterior en

plenari més que en compareixença, que venim a aclarir dubtes

i a aprofundir i entrar de ple en el que tenim, senzillament

algunes idees generals. Sobre el tema de la Direcció i Serveis

Generals de Relacions Institucionals també m’agradaria si

pogués aclarir una mica més aquest creixement, encara que ja

hi ha fet algunes referències. Respecte al d’ordenació, el capítol

d’ordenació, promoció i foment dels mitjans de comunicació

social, bé, jo crec que aquest és un creixement espectacular que

té molt a veure amb la despesa en publicitat de l’activitat del

Govern i que, bé, no respon al que vostès opinaven fa uns anys

que ara duguin aquí un creixement d’aquesta envergadura en

aquest capítol. Per tant un poc va en la línia de l’autopromoció,

autopublicitat del Govern que, lògicament, té una part que és

coherent però una altra part que segons la nostra opinió

desborda totalment el que hauria de ser.

I després, respecte a la televisió, senzillament vull

comentar-li que nosaltres no entrarem tant en el debat de fons,

en el debat pressupostari com en el debat de fons. Nosaltres,

com vostè sap, som absolutament partidaris de l’existència

d’una televisió autonòmica, i per alguns dels aspectes que

criticam aquest projecte seu, per exemple perquè consideram

que hi ha una excessiva externalització, que diuen vostès en

termes suaus per no dir privatització, a nosaltres probablement

potser amb el nostre projecte encara se n’aniria més amunt la

despesa; per tant no entraré tant en el tema del pressupost, no

avui, que no és el dia que correspon, sinó en el moment que

discutim, sinó en un tema que jo consider fonamental. Nosaltres

discrepam profundament del projecte de televisió autonòmica,

fonamentalment perquè s’ha fet sense consens, que és un poc

el que vostès sempre presumeixen en tots els debats, de la seva

capacitat de consens. De la Llei del 86, com vostè ha dit, s’ha

passat a la Llei d’acompanyament de l’any passat i, bé, per això

tenim un consell assessor de Televisió Espanyola que a la

vegada és el consell d’administració d’IB3, perquè no hi ha

hagut consens, i perquè totes les mesures que s’han anat

aplicant fins ara, nomenaments, etc., etc., s’han fet sense

consens. 

Per tant hi ha una discrepància de fons per part nostra sobre

aquest tema que és antiga, que no ve d’avui i que ens obliga a

veure aquest pressupost que vostès presenten amb prevenció,

perquè lògicament els pressupostos no són els números, sinó

que és el que es fa amb els números, i aquesta és un poc la

conseqüència per la qual nosaltres no ho veim amb bons ulls.
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I per acabar senzillament tota la referència que fet vostè a

la dedicació a la redacció de l’Estatut d’Autonomia, a nosaltres

ens sembla bé tot el que sigui ajudar. M’agradaria que quedés

clar de totes formes que el que vostès volen fer és el que va

exposar vostè a la Junta de Portaveus, és a dir, una tasca tècnica

d’assessorament a la tasca que fa el Parlament. De la

intervenció del Sr. Miquel Nadal, ara no hi és, en un moment

determinat l’ha felicitada i l’ha encoratjada a la redacció de

l’Estatut d’Autonomia. Confiï que no s’entusiasmi el Sr. Nadal

i no la dugui a passar de tasca d’assessorament en el Parlament,

l’hem de redactar nosaltres no l’ha de redactar la

vicepresidenta, ho faria molt bé, però jo m’estic més que ho

redacti el Parlament. I res més, senzillament això. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rosselló. Per part del Grup Parlamentari

PSM-Entesa Nacionalista té la paraula el Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Vicepresidenta i alts

càrrecs que l’acompanyen. Bé naturalment avui ens abstindrem

de fer valoracions polítiques, això ho deixarem pel debat en

plenari. Sí m’agradaria que ampliés la informació respecte

algunes qüestions. La seva conselleria és l’encarregada

d’organitzar esdeveniments institucionals, tal vegada el més

important siguin la Diada de les Illes Balears, la Trobada de

Cases Regionals i m’agradaria que ens detallés el pressupost

que té previst per a cadascun d’aquests esdeveniments.

Segona qüestió, hem vist que dins allò que és la Secretaria

General Tècnica enguany hi ha una baixada de subvencions en

el Centre Balears a Europa, l’any passat tenia un pressupost de

144.000 euros i enguany baixa a 35.165 euros, enguany me

referesc al 2005, lògicament. I també ens sorprèn dins aquests

pressuposts fortament expansionistes que baixi la subvenció,

transferència de capital, als ajuntaments. De 378.497 euros a

275.717 euros. Per quin motiu baixa l’aportació als ajuntaments

i per quins conceptes?

Observam, a part d’un increment de la despesa corrent i que

diu que és per fer aflorar un dèficit encobert que hi pogués

haver, observam un increment molt important de les partides de

comunicació. A part del pressupost important que se’n va a la

televisió i ràdio autonòmiques, però veim que dins la Direcció

General de Comunicació trobam dins capítol 2 estudis per valor

d’1.653.000 euros. Dins el capítol 4, 1.900.000 euros, quan

l’any passat tenia pressupostat 5.000 euros. I dins el capítol 6,

d’inversions immaterials, 2.406.000 euros. Sra. Estaràs, això

són partides molt importants per fer publicitat, propaganda,

etcètera. I m’ha despertat la curiositat, me va dir que era per fer

un pressupost més transparent, no vol dir que l’any passat no

gastessin aquests recursos. M’agradaria me digués on els

camuflaren l’any passat, quina tècnica pressupostària empraren,

si és que realment les gastaren.

I ja finalment quant a la televisió, bé destacar aportacions

importants, 9.222.000 euros entre capítol 4 i capítol 7, més un

deute que fa l’ens públic de 28 milions d’euros. És a dir, que la

suma a l’important deute que està previst per a l’any 2005,

quasi hi ha més d’un 30% del pressupost que s’haurà de

finançar amb endeutament. Voldríem que realment fos per

complir els objectius que defineixen l’ens públic. I també una

pregunta molt concreta, hi ha un pressupost dins capítol 2

d’1.722.000 euros, part del qual, vostè a la memòria descriptiva

diu que la principal partida correspon al cost de la xarxa de

distribució dels senyals radioelèctrics. I ens agradaria saber

amb un poc més de detall quin pressupost tendrà aquesta xarxa

de distribució i quina part d’aquest pressupost se destinarà a la

reubicació de freqüències per tal de garantir que l’entrada

d’una televisió autonòmica no signifiqui una pèrdua d’hores de

recepció de les altres emissores que emeten en llengua catalana,

bàsicament el Canal 33, a un segon nivell TV3 i a un darrer

nivell Canal 9 i Punt 2. I me pareix que és tot el que tenia dels

dubtes que ens han quedat llegint el seu pressupost. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Per part del Grup Parlamentari

Socialista té la paraula la Sra. Costa. 

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President i gràcies també a la Sra.

Vicepresidenta per la seva compareixença i per les seves

explicacions, així com als assessors i alts càrrecs que

l’acompanyen. En primer lloc dir Sra. Vicepresidenta, vostè ha

dit al principi de la seva intervenció que efectivament, a la

conselleria hi havia una pujada del voltant d’un 67% i que el

pressupost total pujava a 34 milions d’euros, fent números

rodons, 34.231.000 euros. Però clar nosaltres entenem que

aquesta xifra és fictícia perquè si tenim en compte que la secció

80, ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears hi ha un

deute previst de 28 milions d’euros, és a dir, que només la

radiotelevisió pública autonòmica tendrà un pressupost de quasi

40 milions d’euros, evidentment no compartim que la xifra tota,

encara que sí de la secció 11 sigui d’aquests 34 milions

d’euros.

Per altra banda ens agradaria, Sra. Vicepresidenta, que ens

pogués concretar d’aquest augment del 67% de la seva

conselleria, quin percentatge va destinat a l’augment del capítol

1, personal, ha fet menció quan ha relatat cadascuna de les

direccions generals, noves places i sé que tampoc és hora de

què ens digui plaça per plaça quines són les que s’augmenten,

però sí que ens agradaria saber almenys en percentatge el

capítol 1 quant augmenta.

Entrant ja en alguna de les direccions generals de la seva

conselleria a les quals vostè ha fet referència. Respecte a la

Direcció General de Projectes i de Coordinació Departamental

no n’ha fet referència, a pesar de què la memòria parla

d’aquesta comissió mixta de transferències ha estat a la

comunitat autònoma, ens agradaria saber si hi ha alguna

previsió respecte les competències de justícia. Aquí a la

memòria, a pesar de què en línies generals no diu res

concretament de justícia, sí que m’agradaria saber quines

previsions té la Sra. Vicepresidenta, donat que l’any passat a la

seva compareixença sí que va fer menció a aquestes

competències que nosaltres entenem tan importants.

Per altra banda i respecte la Direcció General de Relacions

Institucionals, a la memòria parla de què una de les actuacions,
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o una de les funcions és articular les relacions amb les

administracions insulars i principalment el tema de

transferències de competències, ha parlat vostè concretament

de què volen convocar la Comissió Tècnica Interinsular per a

les competències de joventut i altres transferències. Ens

agradaria si ens pogués concretar quines altres transferències

estan previstes en els consells insulars, no sé si ens pot avançar

durant el que queda de legislatura o almenys per a l’any que ve.

I una pregunta molt concreta, si tenen previst convocar la

Comissió Tècnica Interinsular per a les transferències en

promoció turística, després de què algun consell insular ha fet

públic que aquesta transferència seria immediata.

Per altra banda i seguint dins la Direcció General de

Relacions Institucionals, en el capítol 4 hi ha transferències a

institucions sense ànim de lucre amb un pressupost de 770.000

euros. Ens agradaria que ens concretés a ser possible quines

són aquestes institucions que es veuran beneficiades amb

aquest import. I també en capítol 7 les transferències de capital

que es preveu un pressupost de 97.200 euros. Sé que en alguns

casos ha fet referència a les cases regionals, associacions de

veïns, etcètera, no sé si ens pot concretar una mica més.

Canviant de direcció general, pas ara a la Direcció General

del Gabinet Tècnic del President. Hi ha hagut una pujada,

també ho ha dit, del capítol 1, aproximadament em sembla que

ha dit del 68%. Ens agradaria saber quines places noves se

creen a la Direcció General del Gabinet Tècnic del President,

si són càrrecs de confiança o quin tipus de càrrec són els que se

creen. Llavors també ens interessaria saber respecte el capítol

4 i capítol 7 que són les transferències als consorcis.

Efectivament tan al Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat

com a Consorci Formentera Desenvolupament que cada any hi

ha una assignació per pagar el compromís de l’anterior

legislatura per a aquests dos consorcis. Hi ha unes xifres que no

ens quadren, no sabem si és que no ho entès bé i per això li

preguntam per què hi ha una davallada respecte al capítol 4 de

transferències a aquests consorcis, el programa 44300, que

enguany és de 513.000 euros i l’any passat, si no estam

equivocats, era de 566.000 euros. La davallada no és molt gran,

però en ser partides compromeses voldríem saber a què es deu

aquesta davallada. I també ens interessaria saber respecte

aquests dos consorcis, el d’Eivissa Patrimoni de la Humanitat

i el de Consorci Formentera Desenvolupament si té previstes el

Govern noves aportacions, donat que això ja són aportacions

compromeses d’altres anys, aportacions plurianuals que a més

ja estan la majoria gastades amb una finalitat molt concreta,

saber si el Govern té previst augmentar o renovar cap aquests

dos consorcis.

Passam ja a la Direcció General de Comunicació.

Efectivament hi ha una pujada important per les transferències

que es fan de 9 milions d’euros a la nova televisió i ràdio

autonòmica, com ha dit la Sra. Vicepresidenta. Si bé, ens

agradaria saber..., no ha parlat vostè de la secció 80 que és

l’ens públic, supòs que ho ha donat per explicat quan ha parlat

de la televisió autonòmica. Però ens preocupa el ball de xifres

que hi ha hagut durant aquests mesos i la manca de planificació

que hi ha hagut en aquest pressupost, sobretot d’IB3. El

President del Govern fa uns mesos, no fa gaire, va dir que el

pressupost de la televisió seria de 12 milions d’euros. Després

aquests 12 milions se varen convertir en 20 milions i ara

arribam a un pressupost per a l’any que ve de quasi 40 milions

d’euros. Ens agradaria saber Sra. Vicepresidenta si aquesta

pujada de previsió en el pressupost suposarà que es modifiquin

partides que en el seu dia, per exemple els sous que se paguen

als directius d’aquesta televisió, partides que se preveien molt

concretes per a unes despeses i que ara pujat quasi el doble del

previst inicialment. 

També ens agradaria saber respecte a la televisió

autonòmica, no n’ha fet avui referència, sí ho va fer en el debat

de l’any passat quan varen dir que el consell d’administració de

la televisió autonòmica estaria format per 17 persones,

proporcionals a allò que és una comissió del Parlament i l’any

passat se’ns va dir que s’estava en un moment d’organització

jurídica, però que era com a immediata aquesta constitució del

consell d’administració. Evidentment ara no és l’hora d’entrar

en el debat com deien altres companys portaveus, nosaltres, i

vostè ho sap, som molt crítics en la forma en què s’està posant

en funcionament IB3 perquè crec que precisament no compleix

amb els principis que vostès posen en la memòria, que està

molt bé per posar-ho a una memòria però després s’ha de

complir. Ho deim sincerament, creim que era i és una

oportunitat històrica la posada en funcionament d’aquesta

televisió autonòmica a les nostres illes, que hi estam

absolutament d’acord, però no en la forma en què s’està fent.

Portam més d’un any sense consell d’administració i sense

consell assessor i s’està compartint amb el de Televisió

Espanyola. Nosaltres ja ho vàrem dir, creim que això és

absolutament irregular, de moment ho qualificam d’irregular

aquest funcionament. I després d’un any pensam que és temps

més que suficient per haver posat en marxa aquests dos

consells. Volem saber quina és la previsió, es va parlar de

consens, vostè l’any passat va dir que no ens preocupàssim que

el portaveu del Grup Popular es posaria en contacte amb tots

els grups parlamentaris i tot s’ha quedat en bones paraules.

Però els fets van en una direcció absolutament contrària.

M’agradaria saber també Sra. Vicepresidenta si podria

concretar una mica més del pressupost de la televisió

autonòmica, d’aquests 37 milions d’euros. Quina part, o quin

percentatge anirà destinada als incentius que preveu el

pressupost, els incentius que es faran, no sé si als alts càrrecs o

als directius de la televisió, quina part d’aquest pressupost va

als incentius. També se va anunciar que s’ampliava la plantilla

amb un director i un sots-director d’esports, què ha suposat

això? Quin increment ha suposat en el pressupost? Així com un

delegat de la televisió autonòmica a Madrid, què suposarà en

l’increment del pressupost? I també si ens podria concretar Sra.

Vicepresidenta el cost que han tengut o tenen les reformes de

les delegacions a Eivissa, a Menorca i a Formentera.

I ja per anar finalitzant Sra. Vicepresidenta, ha parlat quan

ha fet referència al Consell Assessor de Radiotelevisió

Espanyola, de què se creava una plaça de màxim nivell en

aquest Consell Assessor de Radiotelevisió Espanyola que abans

no existia. Ens agradaria saber, no sé si ja està ocupada i en tot

cas, qui l’ocupa o qui l’ha d’ocupar, quin càrrec és i quines

funcions tendrà aquesta nova plaça en el Consell Assessor de

Radiotelevisió Espanyola?

I ja ara sí per acabar, voldríem saber si se manté, vostè ha

dit que el pressupost més o menys se manté en el Consell
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Assessor de Radiotelevisió Espanyola i voldríem saber si també

se mantenen els dos convenis que l’any passat va firmar el

Govern amb el Consell Assessor de Radiotelevisió Espanyola,

dos convenis que pujaven a 1,5 milions d’euros,

aproximadament i que vostè en el seu dia va dir que era per

recuperar les relacions que s’havien trencat amb Televisió

Espanyola, no conec ara, no sé si aquells convenis eren

plurianuals o eren només per un any i per tant, ens agradaria

saber si es mantenen aquests convenis amb Televisió

Espanyola. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara per contestar les preguntes dels grups

parlamentaris té la paraula la Sra. Vicepresidenta.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I

CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria

Rosa Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Aniré amb el mateix ordre

d’intervencions, si els pareix bé. Agrair el to i les intervencions

de tots els senyors i senyores diputades. Al portaveu d’Unió

Mallorquina agrair-li la seva intervenció, el suport que donarà

en aquesta secció. I efectivament coincidesc amb vostè en la

importància de l’Estatut d’Autonomia, quan vostè no hi era, el

portaveu d’Esquerra Unida ha fet una menció que podia deduir

de les seves paraules que la vicepresidenta redactarà l’Estatut

d’Autonomia, no. La vicepresidenta no redactarà cap estatut,

però farà molta feina, tota la que sigui capaç de fer per poder

aportar els seus equips humans i tècnics perquè l’Estatut

d’Autonomia sigui una realitat, que no em cap dubte que és allò

que ha volgut dir el portaveu d’Unió Mallorquina. 

L’Estatut d’Autonomia és un moment històric, vostès saben

que la posició del Partit Popular a la passada legislatura no era

d’obrir aquest tema, però amb la nova composició del Govern

d’Espanya aquest tema s’ha obert, com s’ha obert el tema de la

Constitució i per tant, nosaltres si s’obri el tema volem estar en

primera línia, no volem ser ni més ni menys que altres

comunitats autònomes. I en aquest sentit veim que un model

que era interessant era del Catalunya i el model que ha instaurat

Canàries, allà on el Govern ha creat una comissió de juristes de

reconegut prestigi que van estudiant cada capítol, cada article

d’allò que ha de ser el futur Estatut i aquesta comissió, si Déu

vol, l’hem feta amb unes aportacions del Govern, amb un

representant de cada grup parlamentari i sent membre nat el

Rector de la Universitat. Les seves feines, si tot va bé,

començaran a funcionar la segona quinzena de novembre, allà

on se tractarà d’anar fent feina i d’anar aportant documentació

i que aquesta documentació, evidentment, s’abocarà dins el

Parlament. 

Jo crec que farem el mateix que han fet les altres comunitats

autònomes, parlar del preàmbul, de les competències, del tema

d’immigració, del tema de policia, fer un debat entre els juristes

de reconegut prestigi i intentar ser capaços de redactar informes

damunt aquests temes i abocar aquests informes, ordenar-los

per part de la vicepresidenta del Govern i la directora

d’Advocacia i abocar-los al Parlament i després amb aquesta

documentació se redactarà de la manera que s’estimi oportú i

s’aprovarà com s’estimi oportú. He tengut moltes preguntes

parlamentàries allà on me demanaven ¿cuál es el consenso que

cree la vicepresidenta necesario? El amplio consenso, com diu

el Sr. Zapatero, tal vegada li hauríem de demanar que s’entén

per ample consens. Tant de bo siguem tots els partits d’aquesta

cambra. Per a mi l’ample consens és Esquerra Unida, PSM,

UM i PP, estic deixant fora el PSOE, estic segura que no hi vol

quedar, com no hi vol quedar cap de nosaltres, serà difícil que

aquí el PSOE voti en contra i a Madrid voti a favor. Per tant,

hem de consensuar al màxim amb tots els grups perquè la

reforma no ens quedi dins un calaix en el Congrés dels Diputats

i en el Senat. Per tant, intentarem que sigui amb el consens de

tots els grups parlamentaris, especialment del PSOE perquè és

el que avui té la responsabilitat del Govern d’Espanya.

El registre en web efectivament és un tema sobretot molt

interessant per als consells insulars i per als ajuntaments i té

dues fases. Una primera fase és accedir a un registre únic a

través d’una pàgina web de la comunitat des de qualsevol

oficina autoritzada, sigui ajuntament o consell. La seva posada

en marxa se calcula que serà a finals del 2004 i per això estam

firmant convenis amb els diferents consells insulars. Crec que

la firma amb Menorca està prevista dia 11, si no m’equivoc i

així progressivament. I una segona fase, a més de poder fer el

registre des de qualsevol oficina autoritzada se podrien enviar

alguns documents a registrar de forma telemàtica, sense

necessitat d’enviar-ho amb suport de paper. Aquest és un poc

el projecte.

Quant a la legislació i jurisprudència consolidada de les

Illes Balears, aquest projecte del qual se parlava en el capítol

2 del programa de la Direcció d’Advocacia. Bé, és una

recopilació dels textos legals propis, amb la finalitat de crear

una base de dades per poder oferir un servei de consulta àgil

via informàtica a través de la pàgina web. Està destinat a

funcionar des de totes les administracions i també pot anar

tenint un..., el que abans dèiem aquell llibre que recopilava

però ja de manera ordenada. Jo crec que és un instrument útil

bàsicament per a les administracions i per als que se dediquen

a fer feina en dret administratiu.

Quant a Esquerra Unida, agrair també al Sr. Rosselló, per

suposat, el to de la seva intervenció. Bé, jo no sé Sr. Rosselló

si du un to republicà o no, hem intentat fer els pressuposts el

més realistes possibles i en aquest sentit la davallada de

Marivent és molt petita, ara la recordaré, és d’un 13% i és

bàsicament per això, perquè s’havien calculat 12 places fent

feina tot l’any i són fixos discontinus, per tant, és simplement

una retallada a capítol 1. La resta saben que requereix un

manteniment, unes neteges i sobretot manteniment i neteja

serien els serveis permanents d’aquest capítol.

El creixement de personal del capítol 4 i 7 que m’ha dit que

li especifiqui en línies generals. Bé, el capítol 1 i amb això ja

contestaria també al PSOE que m’ha demanat l’augment de

capítol 1, bé aquí hi ha un augment d’un 20% en tot aquest

apartat, bàsicament és un 2% d’augment de salaris i un augment

quant als següents departaments, el butlletí oficial, el

Departament d’Arquitectura, la Direcció d’Advocacia, a la

Direcció de Projectes per al tema de l’Estatut d’Autonomia i a

distints temes dels serveis generals. Després en relació al

creixement del capítol 4 i capítol 7, que puja un 384% en

capítol 4 i un 447% en capítol 7 és bàsicament el tema de la
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televisió, si anam al capítol 4 i capítol 7 de tots els programes,

ara jo li faré un petit resum. Mirin de capítol 4 i capítol 7

efectivament de la televisió aquí hi ha 9.200.000 entre un i

l’altre. Si anam al capítol 4 que teníem l’any 2004 i li llevam

aquests 4.200.000 seria poc més o manco el mateix pressupost.

I si anam al capítol 7 que és de 6.283.000 i li llevam aquests 5

milions de la televisió tendríem el mateix pressupost de l’any

passat que era d’1.148.000. És a dir, que jo ho xifraria en

termes globals en allò que són les inversions en IB3 aquestes

pujades de capítol 4 i capítol 7.

En relació a la Direcció General de Relacions Institucionals,

me comentava que volia que li ampliés un poquet les feines que

feia. Bé, la Direcció General de Relacions Institucionals se

dedica bàsicament a tenir les relacions amb altres

administracions, consolats i sobretot amb la societat civil. Hi ha

una convocatòria oberta cases regionals, associacions de veïns,

associacions sociosanitaris, allà estam fent una feina important,

crec que fins demà amb l’associació Girasol. Hem coordinat

totes les feines de la comissió delegada del Govern i ho dic un

poc de memòria, però l’Associació de Malalts d’Alzheimer de

Mallorca, de Menorca, d’Eivissa, tota la part de sords, a la part

de discapacitats hi hem ajudat, hem ajudat sobretot en la part

de malalts mentals i sobretot en els casos d’alta dependència.

Record ara una empresa que fa noves tecnologies per al sector

de discapacitats i són aquests convenis que anam firmat,

sobretot amb allò que és sociosanitari, malalts del ronyó,

etcètera. 

I allò que feim és treure fons de cada conselleria, els

coordinam i si ens falta des d’aquest departament s’acaba de

coordinar tot i se completa. És una manera de què les

associacions no hagin d’anar a 4 conselleries perquè

normalment cada associació sociosanitari és un departament tan

interdepartamental que se veu obligat anar a Treball, a l’IBAS,

a Serveis Socials, a Sanitat, anar a Habitatge, o anar a

Educació. Intentam, dins la mesura de les possibilitats,

coordinar-ho en una sola vegada, de tal manera que així totes

les conselleries anam coordinades amb aquella entitat i no es

produeixen duplicitats. Bé també hi ha una part d’associacions

d’immigrants, record l’Associació d’Uruguai, del Poble de

Colòmbia, de Bolívia i venen a aquest departament perquè

realment no tenen adscripció a un altre departament del

Govern.

A la Diada estan prevists uns 500.000 euros de capítol 6 i

les guarderies, ho he dit, un projecte d’inversió de 120.000

euros. A les cases regionals no sé què costa la diada, en tot cas

després ho revisam perquè a les cases regionals se fan més

coses a part de la Diada. És a dir, a les cases regionals hi ha

unes ajudes puntuals que són al volants entre mig milió i un

milió de pessetes durant l’any, però després hi ha moltíssimes

activitats perquè ells tenen les seves setmanes culturals, ara han

fet la Semana del marisco gallego i són aportacions durant tot

l’any amb una sèrie de trobades, però després revisam

exactament què costa la trobada que ells fan i que ara

canviarem, no serà el mes de març perquè la fèiem a través dels

seus estands en motiu del Dia de l’Autonomia. Pensarem amb

un altre per a aquest dia i la passarem en el mes de maig perquè

per les inclemències del temps ens han demanat que la

traslladéssim per un acte allà on la gent pogués gaudir, que fes

millor temperatura i el mes de març ja pensaríem amb un altre

tipus d’acte.

Anam als temes de comunicació social que m’ha demanat

el Sr. Rosselló. Me comentava un creixement espectacular,

bàsicament dels temes de mitjans de comunicació. Bé, és que

l’any passat a capítol 4 havíem posat 20.000 euros,

començàvem, era un Govern que començava i no sabíem

exactament quin era el pressupost i ara hem volgut fer un

pressupost real de 2.020.000 euros. Realment per fer-ho més

racional i per fer un procés bastant més real. Jo he revisat que

gastava el Govern del pacte de progrés des de l’any 2002 fins

a l’any 2003. L’any 2002 va gastar 3,5 milions i l’any 2003

quasi 4 milions d’euros. Ho dic perquè 2 milions és fins i tot

molt menys d’allò que se gastava. És que vostès quan

governaven varen pressupostar, fins i tot duplicar i nosaltres

entenem que ha de ser així per poder dur endavant l’ordenació,

promoció i foment dels mitjans de comunicació social amb

aquesta línia que hem establert, donant subvencions a

iniciatives de comunicació social per a la realització de

campanyes d’informació i divulgació de la comunitat

autònoma.

En relació a IB3, bé intentaré contestar un poquet a tots els

portaveus. IB3 neix i intenta néixer amb el màxim consens

possible, una altra cosa és que no ho hàgim aconseguit. Jo

seguesc convidant a tots els grups parlamentaris que se pugui

constituir el consell d’administració que diu la llei, amb 17

membres amb la mateixa composició que té una comissió com

aquesta i que per tant, hi hagi una composició equitativa en el

Parlament quant al PSOE, Esquerra Unida, PSM, Unió

Mallorquina, Els Verds i el PP i que ens asseguem en aquest

consell d’administració, supervisem els programes, supervisem

les graelles de comunicació, facem feina junts i parlem de

pressuposts i aportem suggeriments i aportem tot el que

vulguem, però davant la negativa, cadascun té els seus criteris,

de no voler constituir aquest consell d’administració, doncs

clar, nosaltres hem de seguir fent feina i per tant, temporalment,

mentre no es constitueixi aquest consell d’administració,

nosaltres, com a substitutiu, tenim el Consell Assessor de Ràdio

i Televisió que, segons la legislació vigent, actuarà en el seu

lloc. Però en el moment que me donin els noms de tots els que

per part de cada grup parlamentari vulguin formar part del futur

consell d’administració, deixarà de ser el Consell Assessor de

Ràdio i Televisió Espanyola, el consell d’administració per ser-

ho el consell d’administració que hauria de ser, però me

creguin que el Grup Popular, a través del seu portaveu, el Sr.

Joan Huguet, va fer la ronda; inicialment hi havia una

predisposició d’Esquerra Unida i PSM, crec recordar, no sé si

el Grup Popular després ho podrà corroborar, no hi va haver

mai aquesta disposició per part del PSOE, i finalment de ningú,

no sé si es varen anar contagiant o es va veure el projecte d’una

altra manera. En qualsevol cas, torn fer la convidada a tots els

grups a participar-hi, perquè crec que és una oportunitat

històrica i crec que és el lloc on s’haurien de debatre tots

aquests temes.

Després si de cas aniré un poquet al pressupost de la

televisió, en qualsevol cas el pressupost de la televisió es va

debatre en el consell assessor, hi ha una comissió que controla

aquí la televisió i haurà de controlar aquest pressupost, perquè

jo puc explicar el que són els pressuposts que he explicat ara,
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però els pressuposts en concret de la televisió els haurà

d’explicar la seva directora i jo no me puc atribuir les seves

funcions.

I en relació amb l’Estatut d’Autonomia, jo crec que li he

contestat amb el que li havia dit i és en la línia del que vaig

argumentar a la Junta de Portaveus; i, a més, vull agrair el

nomenament que el Sr. Rosselló, en nom del seu grup, i el

PSM, ja m’han fet arribar per a la comissió assessora.

I vaig al PSM, bé, moltes gràcies al portaveu per la seva

intervenció. I amb la trobada de cases regional i això de la

Diada jo crec que més o manco li he contestat. Totes les

aportacions que me puguin fer en el tema de les cases són ben

rebudes, jo crec que les cases regionals és un actiu que hem de

cuidar i les senten ciutadans d’aquesta terra, i a més el consell

crec que ha començat a fer unes feines quant a llengua, per tant

crec que important.

Amb el Centre Balears Europa, la baixada de (...) capítol 4,

és de 35.166 i bàsicament baixa perquè l’augment personal que

era del Centre Balears Europa i ha passat a la conselleria

nostra. I és el pressupost que ells ens han demanat, això no vol

dir que al llarg de l’any no es pugui modificar, però és

pràcticament el que realment s’ha gastat a l’any d’ara.

Dir-li que la baixada als ajuntaments és perquè tot el tema

d’ajuntaments s’ha centralitzat a la Direcció General d’Interior

i és Interior, quan vengui a explicar el pressupost, perquè

inicialment quan l’any passat nosaltres vàrem arribar al Govern,

hi havia una part de corporacions locals, el Servei

d’Assessorament a Corporacions Locals, que tenia la

Vicepresidència però ho hem transferit perquè estigui tot

centralitzat a Interior.

Me demana també vostè el tema del Gabinet de Premsa,

concretament el Programa de comunicació i informació

institucional. Miri, és exactament, és molt paregut a l’any

anterior, simplement si llevam el capítol 4 i el capítol 7 de la

televisió, a capítol 1 hi ha una variació d’un 3%; a capítol 2,

d’un 0'43% i a capítol 6 davalla un 37%. És a dir que és

pràcticament el mateix pressupost que l’any anterior, la pujada

és perquè hi ha les inversions a l’IB3 i per tant això explicaria

la pujada, no és que haguem fet res nou.

I en el que seria Ordenació i promoció dels mitjans de

comunicació, doncs és passar aquesta partida als 2 milions

d’euros per a les subvencions als mitjans de comunicació.

Amb IB3, dir-li que serà la directora qui expliqui el

pressupost. Jo he demanat avui de matí a la directora que me

comentàs un poquet les línies del pressupost, repetesc que no

me correspon a mi, però jo els don quatre pinzellades; en el

primer any, l’any 2004, es va fer un pressupost més gros del

normal perquè es feia la inversió per a la compra de tota la tele,

el tema d’enginyeria que era caríssim, la infraestructura i els

edificis, això pujava un poquet més de 21 milions d’euros quant

a inversió. La despesa va ser: en televisió 1 milió i mig d’euros;

en ràdio uns 400.000 euros i a l’ens seria 1 milió d’euros.

Es preveu per a enguany no més de 9 milions que jo present

avui en el pressupost i després hem de veure com funciona per

veure quant és la recaptació en publicitat i d’altres.

I li contaré un poquet el tema, bé, quant a plantilla tenim 25

persones; es preveu que podem arribar de 25 a 70 i hem mirat

un poquet les altres televisions autonòmiques. Crec que som la

més austera en personal i en pressupost; la Ràdio i Televisió

d’Andalusia, Canal Sur i Canal 2 de Andalucía, 1.500 persones;

la Televisió de Canàries, 42 persones; la Televisió de Castellà-

La Manxa, 375; TV3 i K3, 1.700 persones; Televisió de

Galícia, 600; de Madrid, 1.000; la basca 800 i la valenciana,

entre Canal 9 i Punt 2, 1.300 persones. És a dir que anam molt

per davall del que són aquestes televisions quant a personal.

Quant a pressupost, Castella-La Manxa, 65 milions d’euros;

Canàries, quasi 38 milions d’euros; País Basc, 107 milions

d’euros; 146 Andalusia; 220 Catalunya; és a dir que podríem

dir que, essent una televisió que serà de qualitat, la despesa serà

la més baixa d’Espanya, amb una televisió de qualitat que és

apta per estar a la FORTA, a la federació, i la despesa per

càpita serà menys de 40 euros per persona i any i per tant

entenem que estam en unes condicions òptimes d’austeritat.

Clar que hem de veure com comença i hem de fer un balanç

d’aquest primer any de funcionament, però aquest any 2004 ha

estat d’inversió, de posada en marxa i per tant ara el que hem

de fer, doncs hi ha les despeses d’amortització.

Dir, crec que amb això podria haver donat compte del que

ha demanat la portaveu del PSOE.

I quant al capítol 2, bé, me demanava vostè tota la xarxa de

TV3. Bé, jo vaig tenir una reunió amb el Govern de Barcelona,

amb el Govern, perdó, de Catalunya, de la Generalitat de

Catalunya, la veritat tenguérem uns interlocutors extraordinaris,

el Sr. Ribas, per part d’Esquerra Republicana de Catalunya, i

Ernest Maragall, per part de presidència de la Generalitat, allà

on el conveni suposava la reciprocitat i la simultaneïtat. És a dir

que (...) a tot el territori de Catalunya IB3, en el moment de la

posada en marxa, i a tot el territori de les Illes Balears i al

revés, i a tot el territori de les Illes Balears, TV3 i Canal 33, el

mateix que dic és per a les televisions de València. En aquest

sentit, nosaltres, pel que faria a la distribució i gestió d’aquest

senyal, hem fet una inversió de 300.000 euros, que és

pressupost de l’any 2004, per poder garantir, es paga una sola

vegada, aquesta distribució de TV3 aquí. Però després hi haurà

una inversió de 250.000 euros durant 10 anys pel que seria el

suport dels senyals.

Ells hauran de fer una inversió a la inversa, perquè ens han

comentat que, a través de Collserola, IB3 ja arribarà a

Barcelona via metropolitana, envoltant els 3 milions de

persones, però que ells no la podran fer al moment, com

nosaltres, perquè l’any 2008 entra la televisió digital i ells ja

fan les modificacions i per tant seria absurd invertir ara en

analògiques si després ve la digital, i el que faran serà anar

invertint progressivament, que facin la digital, entrar dins IB3

de tal manera que arribem a fer tot l’espectre de Catalunya, la

qual cosa té molt de sentit per a no fer inversions abans del

2008.
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Evidentment, com que el Ministeri de Ciència i Tecnologia

ens ha assignat la gestió del tercer canal i després ens ha donat

unes freqüències que en qualque cas toquen TV3 i Canal 33 i

Canal 9, crec recordar que a Mallorca, bàsicament Canal 33, i

és a Eivissa i a Menorca on es toca TV3, doncs aquest tema

també el vàrem comentar, i clar, això són les freqüències que

corresponen a les Illes Balears perquè ens ho ha donat el

ministeri i perquè sempre han estat nostres, el que passa és que

no les havíem posat en marxa, els havien emprat durant 20

anys, però eren freqüències de les Illes Balears, i per tant s’ha

de procedir a una replanificació. En aquesta replanificació

nosaltres hem ofert poder posar un nou cens d’informació

perquè la gent sàpiga on s’ha de connectar per veure TV3,

Canal 33 o Canal 9 a les altres televisions valencianes, però

també poder fer un simulcast, és a dir, des d’ara fins a la

posada en marxa, el mes de març, en proves, TV3 es veuria i

Canal 33 i totes les televisions valencianes per als dos canals,

pels que ara emprem, que seria el nostre, i pel que empraran en

el futur. Seria un simulcast de sis mesos que també hem ofert.

En qualsevol cas, intentam establir, i a més jo crec que amb

molt bon resultat, convenis de colAlaboració amb la Generalitat,

tant de València com de Catalunya, per tal de poder aprofitar

continguts, per tal de poder emprar els nostres espais, per poder

informar en hores punta d’on hi haurà la freqüència i viceversa;

i de tal manera que tant en la qüestió de continguts com en la

qüestió tècnica puguem arribar a una perfecta sintonia, perquè

hi ha el mateix interès que es vegi IB3 en aquests territoris de

parla catalana, doncs que també es vegin aquestes televisions

aquí.

I en qualsevol cas pensam també en noves vies de

colAlaboració els tres governs, per veure de quina manera ho

podríem dur endavant. I dir que per tant la xarxa quedarà

garantida i tot el món podrà veure, amb la mateixa qualitat de

les freqüències, totes les televisions de València, de Catalunya

i IB3, la nostra.

I jo crec que més o manco al Sr. Sampol li he contestat i a

la Sra. Costa del PSOE. Me comentava la pujada del capítol,

del total del 67%, que és una pujada fictícia. Bé, dir-li que en

el capítol 1 hi ha una pujada que jo, bàsicament, he explicat. El

capítol 4 i el capítol 7 tenen molt a veure amb la pujada de la

televisió; el capítol 6 és paregut i en capítol 2 hi ha una pujada

important, bàsicament derivada d’assessoria jurídica, pel

programa que els he comentat abans.

Me comentava vostè quin tant per cent va destinat a capítol

1. Un 20,50%, el que jo crec que he explicat abans.

En temes de justícia, que me demana la portaveu les

transferències de justícia. Bé, amb l’anterior Govern havíem

reunit ja diverses ponències tècniques i havíem arribat a un

principi d’acord bàsicament en la despesa del capítol 2, però no

havíem arribat a un acord amb el capítol d’inversions. És a dir,

el Ministeri de Justícia, a l’hora de poder fer la transferència,

no havíem obert el debat en capítol 6. Lògicament, jo no puc

acceptar en nom del Govern una transferència si no hi ha una

inversió en capítol 6, que ha d’estar molt detallada; aquestes

inversions en capítol 6, les dic un poquet de memòria, però un

palau aposta, que no estiguin junts el Tribunal Superior de

Justícia i l’Audiència, hi ha d’haver un edifici per a cada un; el

tema d’Eivissa, que, a més, vostè coneix molt bé, jo hi vaig

anar i bé, evidentment, basta veure-ho que es necessiten

inversions a Eivissa; en el tema de Ciutadella, a Maó, a

Manacor, a Inca, tota una sèrie d’inversions. Aquestes

inversions les hem consensuat amb el Tribunal Superior de

Justícia i amb el ColAlegi de Missers i quan el Sr. Sevilla, el

ministre d’Administracions Públiques, va venir a veure el

president del Govern, doncs li vàrem fer entrega d’aquest

dossier, que bàsicament és un dossier d’inversions, que ha estat

consensuat amb aquestes entitats. També hi havia inversions en

l’Institut Anatòmic Forense, perquè saben que la situació dels

forenses també és molt caòtica, hi ha molts pocs forenses, i a

més vaig tenir una entrevista amb ells: no tenen quasi ni

material, és com a un temps, van amb el seu maletí; no tenen

zeladors per moure els cadàvers o els accidents de circulació,

en fi, és una situació tremenda, n’hi ha molts pocs per a Palma

i molts pocs per a la part forana, crec recordar que n’hi ha tres,

crec, a tota la part forana.

I li vàrem entregar aquest dossier, el ministre va quedar amb

nosaltres que ens diria coses. A continuació, això crec recordar

que era el mes de maig, el mes de setembre vaig lliurar una

carta al ministre recordant-li que li havíem entregat aquest

dossier i que per tant estàvem a l’espera que ens convocàs i que

ens digués coses per obrir la negociació; crec recordar que la

carta la vaig enviar el dia 5 o 6 de setembre. A les distintes

reunions preparatòries de la Conferència de Presidents he

demanat verbalment al ministre resposta i avui, no sé quin dia

és, dia 2 de novembre, no he tengut cap resposta del ministre

d’Administracions Públiques. El següent que faré serà enviar

al ministeri la proposició no de llei que es va aprovar aquí per

unanimitat i bé, en el moment que el ministeri ens convoqui jo

estic encantada de parlar d’aquest tema. A més, els convid a

poder venir amb mi i amb el departament a poder negociar

aquest tema.

Hi ha un tema important que és el tema de Fiscalia. El

Fiscal Cap em va venir a veure reiterades ocasions i vaig anar

a veure com estaven els fiscals. Realment no tenen un despatx

per a cada fiscal i a més a una aula molt petita hi són tots. Bé,

era evident que havíem de fer alguna cosa, sense tenir cap

competència en aquest tema; vàrem intentar estudiar vàries

possibilitats, una possibilitat era l’hospital Militar, però vaig

demanar que no fos l’hospital Militar, perquè l’hospital Militar

tenia un preu si era per a ús sociosanitari i tenia un preu molt

distint si era un ús diferent i, a més, entenia que l’hospital

Militar havia de tenir un ús sociosanitari. A ells els interessava

un edifici, lògicament devora el Jutjat Penal, perquè si no està

devora el Jutjat doncs ells veuen molt deteriorada la seva tasca,

així que l’únic edifici que hi havia al voltant era el que

actualment ocupa la Conselleria de Presidència, que és l’antic

edifici de l’ONCE, i vàrem firmar un conveni en què nosaltres

cedim aquest edifici de l’ONCE, evacuam la Conselleria de

Presidència; és a dir que hi ha un esforç extraordinari per part

del Govern, perquè pensin que la meitat del Govern està de

lloguer, i els pocs edificis que tenim en propietat les cedirem a

la Fiscalia, però enteníem que ho havíem de fer per al bé de

l’administració de justícia. I en aquest sentit vàrem acordar

aquesta cessió, però les obres d’adequació ja les havia de fer el

ministeri.
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Amb l’anterior govern vàrem pactar que les obres fossin en

dos anys, perquè no els anava bé fer-ho amb un any. I bé, me

va causar prou sorpresa que el ministre de Justícia, el Sr.

Aguilar, vengui aquí i expliqui com la gran acció del Ministeri

de Justícia l’edifici que regala el Govern de les Illes Balears,

doncs no deixa de ser sorprenent perquè l’edifici, i aquesta

acció era pròpiament del Govern, i en fi, maldament tot és

lleialtat institucional i jo crec que és un exemple de la màxima

lleialtat institucional, sense tenir competències i estant la meitat

del Govern de lloguer o més de la meitat, cedim un edifici que

jo esperava que el ministre, quan vengués aquí, doncs me parlàs

de les inversions i de l’única inversió que va parlar, va parèixer

que la feia ell, era la que nosaltres cedíem. No vull fer polèmica

damunt aquest tema, però aquest és l’estat en què es troben les

transferències de justícia.

Me parlava després de les transferències als consells

insulars. Bé, el tema de joventut és un tema en el qual ara

començarem a fer feina. Voldria convocar la Comissió Tècnica

Interinsular a finals d’aquest any, principis de gener, de tal

manera que puguem començar a fer feina, perquè tot el tema de

les transferències és una tramitació, bé, vostès ho saben més

que jo, almenys de nou a dotze mesos, ha d’anar a la Comissió

Tècnica, ha de pujar als consells, un mes per contestar, torna a

la Comissió Tècnica, es tramita com a una llei; en fi, per tant,

voldríem començar com més aviat millor.

Les altres transferències que tenim en ment són temes de

medi ambient que el conseller de Medi Ambient està estudiant

quins temes podrien ser objecte de transferència. No és fàcil, el

tema de joventut, per exemple, és complicat, perquè pareix que

és facilíssim transferir joventut i resulta que no puc transferir

un consorci, i llavors estan els serveis jurídics estudiant com

hem de transferir instalAlacions que són a mitges amb

ajuntaments i com feim aquesta transferència, perquè clar,

també dependrà de la voluntat dels ajuntaments. En aquest

sentit també ens estan estudiant quines matèries de medi

ambient serien susceptibles de ser objecte de transferència.

En el tema de promoció turística, jo crec que serà molt més

ràpid, perquè la nostra intenció és iniciar un procés de

descentralització i per tant arribar a acords amb els consells

insulars per poder fer efectiva aquesta descentralització.

I quant al capítol 4 i al capítol 7, que m’ha demanat vostè,

de la Direcció General de Relacions Institucionals, que els ho

especifiqui més. Bé, la direcció general, el capítol 4, de

Relacions Institucionals, ha pujat un 1,86%, és bàsicament els

temes que he comentat abans: immigrants, dependències

sociosanitàries, cases regionals, aquí per exemple hi ha les

ajudes a l’Associació de Lesbianes, en fi tots aquests colAlectius

que de vegades no encaixen, per exemple el tema de gays i

lesbianes pot encaixar en el tema sanitari, qualque cosa en el

tema de joventut, però el que seria el seu funcionament diari

doncs no encaixa, i per tant encaixa dins aquest departament de

participació ciutadana. I és un poquet aquest tema.

El capítol 7 puja un 1,25% i és un poquet transferències de

capital a aquests mateixos colAlectius.

Me demanava després el Gabinet Tècnic del President, el

capítol 1, que puja un 68%. Bé, efectivament, ho he comentat

abans a la meva exposició, perquè en aquest gabinet del

president hi ha el personal de la secretaria general meva, que

està adscrit pressupostàriament aquí però que fan feina a la

secretaria general, no és que el president hagi augmentat, sinó

que és el personal d’UGE, de contractació, de personal, i són

tots els que duen els serveis comuns.

Amb la transferència dels consorcis, vostè me parlava dels

consorcis d’Eivissa i Formentera. Bé, és el que estava establert

plurianualment, el Consorci d’Eivissa, en capítol 4 317.000; en

capítol 7, 340.000; de Formentera, 196.000 en capítol 4 i

119.000 en capítol 7; de Menorca 240.000 en capítol 7, que és

l’edifici del consell.

Dir-li que hi ha prevista, i ho estam estudiant i a més voldria

també dir-ho aquí, a veure com ho diré, l’electrificació del Cap

de Barberia, electrificació rural, que intentarem fer a través del

Consorci de Formentera, és una inversió d’uns 60 milions de

pessetes; s’estan fent els estudis tècnics i ho voldríem fer a

través del Consorci de Formentera. Això donaria compliment

a una resolució del primer debat de l’estat de l’autonomia, que

ens vàrem comprometre a invertir allà i a poder aquesta

electrificació rural i per tant aquesta és una de les noves

aportacions que jo estic en condicions de poder anunciar

perquè està molt avançada.

Quant a la Direcció General de Comunicació, no hi ha tal

ball de xifres a IB3 ni hi ha cap manca de planificació. Jo he

contat el pressupost a grosso modo del que s’ha invertit en el

2004 i el 2005, però bé, per parlar de la televisió hi haurà la

comissió a l’efecte; allà la directora els donarà compte

detallada, que no me correspon a mi suplir les funcions de l’ens

de ràdio i televisió, i donarà compte. En qualsevol cas, dir que

el pressupost es va aprovar en el Consell Assessor, el

pressupost d’IB3, un dos terços, dos terços és molt i el PSOE

es va abstenir i jo li agraesc l’abstenció, però llavors no casa

amb aquesta crítica que vostè me fa; perquè hi va haver fins i

tot molt bona sintonia a l’hora de poder aprovar aquest

pressupost.

Li he contestat, jo crec, senyora portaveu, en relació amb

les 17 persones. Jo li torn fer la invitació i el portaveu del PP

es tornarà dirigir a tots vostès per veure si podem trobar els

noms de cada grup parlamentari per poder constituir el consell

d’administració i començar a fer feina; crítica quan sigui

necessària; recomanació quan sigui necessària i suggeriments.

Però hem de constituir aquest consell d’administració i serà el

fòrum on tots els grups parlamentaris podran criticar, suggerir

o recomanar. Mentre això no sigui així, per negativa dels grups

parlamentaris, no ens podem aturar de fer feina, perquè hem de

defensar els interessos dels ciutadans i el Consell Assessor de

Ràdio i Televisió, tal com deia la Llei de l’any passat, del 2003,

doncs farà en lloc de, però dependrà de vostès que puguin

aconseguir aquest màxim consens. Jo l’estic oferint des del

primer dia i l’oferesc una vegada més.

Aquesta plaça, tal vegada no m’he explicat bé, en el tema

del Consell Assessor de Ràdio i Televisió no és que s’hagi creat

una plaça nova, sinó que hi havia una plaça creada que podia

tenir distints nivells i l’ha ocupada la persona que té màxim

nivell i per tant això és el que ha augmentat de quasi 23 milions

d’euros a 28, és simplement que l’ha ocupada una persona d’un
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nivell superior al qual podia tenir la plaça, és a dir, supòs que

devia ser una plaça de nivell mitjà i l’ha ocupada un de

superior, però no és que s’hagi creat res nou.

M’ha demanat pels convenis amb Televisió Espanyola. Bé,

el conveni amb Televisió Espanyola no s’ha denunciat, és en

vigor i fins i tot hi haurà emissions l’any que ve, el que no

preveia és la pròrroga i per tant, un cop acabi doncs haurà

acabat aquest conveni, perquè entenem que creant la nostra

televisió, si llegeix la meva intervenció de l’any passat,

nosaltres enteníem que amb aquest conveni el que fèiem era de

qualque manera la presència de les Illes Balears dins la

televisió i intentar ser un eix vertebrador; en el moment que

tenim una televisió pròpia, com serà IB3, volem fer aquest

esforç a la nostra pròpia televisió. Pot ser dins Ràdio Nacional

podrem seguir amb el conveni, però entenem que l’esforç ara

amb Televisió s’ha de centrar en IB3, això no vol dir que no

puguem tenir colAlaboracions puntuals i que televisió es pugui

acollir a les subvencions generals de comunicació, he comentat

abans, de comunicació social, d’ordenació, promoció i foment

dels mitjans de comunicació social.

I crec que per la meva banda, res més, i me sotmet al torn

de rèplica pel que estimin oportú.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Vicepresidenta per les seves

explicacions. Els portaveus que han intervengut volen fer ús del

torn de rèplica?

El Sr. Rosselló, pel Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els

Verds.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Gràcies, Sr. President, molt breument. En fi, s’ha contestat

tot el que he demanat i aquesta és la funció d’aquesta

compareixença i per tant ja podríem donar per complerta la

funció de la reunió. Però s’han fet dues apreciacions damunt el

tema de televisió que a mi m’agradaria puntualitzar.

Per una banda, es parla del tema de personal i es compara

amb altres zones i es veu que hi ha molt poc personal en relació

amb altres zones. Evidentment, és que feim una televisió sense

periodistes pràcticament, per tant això ja ho sabem, aquest és

el model que nosaltres criticam, una televisió que es contracta

tota fora i que el que té són alts càrrecs i funcionament.

I el segon argument, home, jo no sé en aquests moments si

ens hem de tornar reunir per discutir com es fa el Consell

Assessor o no, però que ara resulti que la culpa de què no hi

hagi consens per nomenar el Consell Assessor sigui de

l’oposició me pareix un poc fort. Aquí hi havia una llei que és

la del 86, que s’havia d’adequar a la realitat actual i que

adequar-la significava posar en marxa, per la reforma, les

propostes de reforma que el Govern hagués vist oportunes,

iniciar el debat parlamentari que correspon i en lloc de fer això

es va decidir per llei d’acompanyaments doncs, senzillament,

nomenar el Consell Assessor de Ràdio i Televisió Espanyola i

rompre el consens, la baralla es romp en aquests moments, no

es rom després. A partir d’ara ja és un trágala i ara ja podem

començar de nou, però bé, com a mínim que quedi clar que el

consens inicialment el romp el Govern, no l’oposició.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rosselló.

Sra. Costa, vol intervenir? Té la paraula.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. I gràcies també a la Vicepresidenta

per les explicacions bastant detallades de les preguntes que li

hem fet des dels grups. Sí que me n’ha quedat alguna en l’aire,

entenc que tampoc, tal vegada no li ha donat temps a agafar-ho

tot, si me pot concretar el tema de les despeses que es fan a la

televisió autonòmica a les illes menors, a Menorca, a Eivissa i

a Formentera.

Per altra banda, com ha dit el meu company, portaveu que

m’ha precedit ara en la paraula, home, me sembla molt fort que

la representant del Govern vengui aquí a dir que no ha estat

possible constituir el consell d’administració d’IB3 per la

manca de consens o per culpa de l’oposició, fins aquí hem

arribat; és responsabilitat del Govern crear aquest consell

d’administració, aquest consell assessor, però és que vostès

només ofereixen el consens en el paper, però no ha existit mai

aquesta voluntat de consens i nosaltres li hem dit. Creim que és

una llàstima, hem estat sempre oberts que existeixi aquest

consens, vostès l’any passat varen dir que aquest consell

d’administració seria transparent, més que transparent jo crec

que ha estat invisible perquè no ha existit.

I parlaven que seria un model auster, el més

colAlaboracionista possible, que sigui plural; home, ha passat

més d’un any des que vostès varen dir això, han fet totes les

primeres passes que vostès han donat amb IB3, amb la televisió

autonòmica balear, han estat absolutament polèmiques: la seva

política de nomenaments, els seus pressuposts, com han

nomenat els responsables de les diferents delegacions a les illes

menors. Està molt bé que ara venguin aquí i parlin de consens,

nosaltres seguirem oberts a aquest consens, però vull que quedi

molt clar que els màxims i únics responsables d’aquesta manca

de consens i de participació és del Govern, qui és qui té la

responsabilitat.

I després no voldria deixar passar per alt, ha fet vostè

referència, canviant de tema, al tema de les aportacions al

consorci, això de Formentera m’ha quedat clar; lamentam, a no

ser que s’hagi aturat la colAlaboració amb el Consorci a Eivissa

Patrimoni de la Humanitat, que en aquests moments està

pràcticament paralitzat per la manca d’inversió del Govern de

les Illes, també del Consell Insular d’Eivissa i Formentera,

vostès han aturat aquesta colAlaboració econòmica amb aquest

Consorci d’Eivissa Patrimoni de la Humanitat.

I per últim, respecte de justícia, bé, estic contenta de sentir

que la voluntat del Govern és poder seguir parlant amb el

Govern de l’Estat respecte d’aquestes transferències de

competències de justícia, que nosaltres entenem

importantíssimes, i també compartim que s’han de fer, com

totes les competències, han d’estar ben dotades econòmicament



518 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 22 / 3 de novembre del 2004 

 

i que es fa una previsió d’inversions. No podem compartir la

crítica que vostè fa cap al Govern de l’Estat, no ho pensi per un

tema de colors polítics sinó que les notícies que nosaltres tenim

respecte de la voluntat del Govern de les Illes en aquesta

transferència no coincideix amb la versió que vostè aquí avui

ens dóna, però bé, això ja és un problema etern en aquesta

discussió.

El que sí és cert, respecte de justícia, hem de celebrar que

per primera vegada els pressuposts del Govern de l’Estat

preveuen en capítol 6 inversions en nova infraestructura de

justícia, conec bé el tema d’Eivissa, que fa més de deu o quinze

anys que es reclamaven noves infraestructures, i per primera

vegada el Govern de l’Estat ja preveu aquestes inversions en

capítol 6. Jo crec que això és una passa endavant, esperam que

això serveixi per poder avançar en aquest traspàs de

competències de justícia, nosaltres estarem al costat del Govern

en tot el que sigui poder beneficiar, o que en aquest cas les

transferències es facin amb les millors condicions possibles.

I per últim, també crec que m’ha quedat clar el tema de les

transferències de competències als consells insulars, que la

Comissió Tècnica Interinsular se convocarà per al cas de

joventut i que s’estan estudiant algunes matèries de medi

ambient, entenc que en aquest debat intenten confondre en

promoció turística, vostè ha parlat de descentralització, una

cosa serà la descentralització que supòs que faran amb convenis

de colAlaboració amb els consells i l’altra és un traspàs de

competències. Per tant, entenc que no tenen intenció de

convocar la Comissió Tècnica Interinsular per traspassar les

competències de promoció turística. M’agradaria que ens ho

expliqués, o ens ho digués clarament, perquè una cosa és la

descentralització, com deia, i un altre el traspàs de

competències. De totes formes moltes gràcies per les seves

explicacions.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Vicepresidenta.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I

CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria

Rosa Estaràs i Ferragut):

Gràcies. Començaré per Esquerra Unida, clar el model

d’Esquerra Unida i el model del Partit Popular, si se pot dir

així, clar són molts diferents, el d’Esquerra Unida és un model

molt públic, no només en la televisió sinó també en serveis

socials, i nosaltres és un model molt més social, molt més

participatiu. Per a Esquerra Unida hi hauria 1.000 periodistes,

nosaltres hem fet una televisió que intentam que sigui el més

austera possible, amb el més baix cost i que sigui de qualitat i

apte per entrar dins la Federació FORTA i que la despesa per

càpita sigui baix, però que sigui de qualitat. Externalitzar un

servei no vol dir mai privatitzar un servei perquè tu te quedes

el control, vol dir fer un servei de qualitat amb el menor cost

possible per al ciutadà. El mateix en el tema de socials i que és

el tema allà on es veu més la diferència. Potser que faria públic

tots els serveis de tal manera que ho faria tot amb funcionaris

i nosaltres entenem que la iniciativa social és molt millor que

nosaltres, els pares de nins discapacitats per exemple faran una

millor feina que la que puguem fer nosaltres, amb la nostra

supervisió al darrera. Són dos models distints.

Quant al consell d’administració i amb això respondria als

dos partits. Vostès tenen aquesta percepció i jo tenc una

percepció, vostès l’han de respectar com jo respect la seva,

totalment diferent. El consens s’ha romput perquè vostès no

volen nomenar ningú en el consell d’administració i li posaré

un exemple. La Llei de l’any 85 va ser aprovada per unanimitat,

la modificació d’aquesta llei amb la llei d’acompanyament era

una modificació molt puntual, allà on es deia que enlloc d’11

o 12 serien 17 perquè era la representació parlamentària i que

ens pareixia més participativa i mentre no hi hagués el consell

d’administració constituït faria com a consell d’administració

el Consell Assessor i deia poques coses més. Simplement

després s’adaptava a la Llei de contractes de l’Estat i a temes

de la Llei de fiscalització i ens deia això. I el portaveu va

convidar a tots els grups a participar-hi i no devíem estar tan

malament quan quasi Esquerra Unida i el PSM no ho veien

malament i un poc arrossegats pel PSOE, bé és una percepció

meva, després varen dir que no. Jo els seguesc convidant al

consell d’administració que tanmateix existirà, tanmateix estarà

allà i llavors l’òrgan que ha de controlar, ha de criticar, ha de

suggerir, ha de recomanar és el consell d’administració i jo els

seguesc convidant a què, d’acord amb allò que han triat els

ciutadans nomenin vostès la seva proporció exactament igual

en el Parlament. 

Per tant, jo veig una dificultat per al consens, però no

perquè jo no l’estigui oferint, el fet de què per llei

d’acompanyament se canviessin aquests dos temes tan puntuals

crec que no ha de ser mai un obstacle per al consens i sobretot

perquè crec que vàrem millorar la llei. És més, aquesta llei és

quasi igual a la que jo me vaig trobar dins el calaix quan vaig

arribar a la vicepresidència i que havia fet el vicepresident Sr.

Sampol. També la llei del Sr. Sampol, com a vicepresident del

Govern, nomenava el director el Govern i era pràcticament la

mateixa llei, no crec que hi hagi diferències, crec recordar que

era l’article 9 de la llei del Sr. Sampol que deia “el director el

nomenarà...” deia exactament el mateix que diu la llei. Si era

bona quan la feia el Sr. Sampol, per què no és bona quan la fa

el Govern actual? Jo els seguesc oferint aquest consens. Jo no

parl de culpes, però el consens no queda pel Govern i jo els

seguesc oferint i clar me resulta un argument feble el fet de què

la llei d’acompanyament canviés uns temes puntual i que no

puguem arribar a un acord a l’hora de poder debatre un tema de

tanta importància.

Després passaré a la intervenció de la portaveu del PSOE.

Li donaré compte de les despeses de les illes menors perquè no

sé en aquest moment..., s’ha posat en marxa, com saben, la

delegació a Menorca, Eivissa i Formentera, amb els seus

responsables territorials, però com que no me correspon a mi

el pressupost de la televisió sinó que correspon a la directora,

si vol li diré com s’han territorialitzat aquestes inversions, tan

inversions com despeses de funcionament i quines previsions

tenen per a l’any que ve. Però això correspon a la directora de

la televisió. En qualsevol cas jo crec que han estat

nomenaments en gent de reconegut prestigi, el director

d’informatius que ve d’Antena 3 i que ha estat el cap

d’informatius territorials de tot Espanya d’Antena 3, és una

persona de reconegut prestigi, el mateix que la sots-directora
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que ha fet feina també a Canal 9 i els delegats territorials,

concretament el de Mallorca i d’Eivissa, llicenciats en

periodisme i amb una experiència important en els distints

mitjans. Que agradin més o manco és normal, és el que passa

en democràcia, se va rotant i quan hi ha un canvi de Govern se

canvia, com ha passat a Televisió Espanyola aquí, a l’ens

territorial i se canvia el nomenament. Però jo crec que són

persones de reconegut prestigi dins l’àmbit dels mitjans

audiovisuals. Clar la Sra. Costa no pot ser molt objectiva

perquè ha tengut un plet amb dos delegats territorials i que ara

s’ha de debatre en el Suprem i clar, això potser li resti

objectivitat i jo ho comprenc perquè és una de les persones que

està immersa dins aquest procediment. Però bé, vull defensar

l’honorabilitat i la bona feina de tots els delegats territorials, de

tots els representants i de tots els representants de la televisió

i almanco vegem com se fa feina i opinem damunt aquesta

posada en marxa i intentem posar de la nostra part per intentar

que la “criatura” neixi i no la critiquem abans de néixer.

En relació al consorci d’Eivissa, dir-li i torn repetir les

xifres, la nostra colAlaboració total i (...) de la nova inversió a

Formentera perquè estava més avançada. En el consorci

d’Eivissa invertirem 657.184, 60 euros, en capítol 4, 317.000

i de capítol 7, 340.000. Són més o manco les inversions de

l’altra any, les plurianuals i altres que se puguin plantejar en el

futur. I me cregui que el President del Consell Insular d’Eivissa

és absolutament reivindicatiu en aquest tema, no crec que ningú

li guanyi.

I en el tema de justícia. Sra. Costa, ho tenia molt difícil, ho

tenia dificilíssim per poder rebatre arguments que jo he

plantejat amb tota objectivitat. Aquí no se tracta de notícia,

aquí se tracta de papers. Qued emplaçada a dur tota la

documentació, mentre tant jo he enviat el dossier consensuat

amb el Tribunal Superior de Justícia i el ColAlegi d’Advocats i

aquesta casa al ministre d’Administracions Públiques en data

de maig, quan jo he reiterat per carta dia 5 de setembre, crec

recordar aquesta data, si no és dia 5 és dia 6 de setembre, per

favor, estic en condicions de poder reiniciar les negociacions,

com ara enviaré la proposició no de llei aprovada per

unanimitat per tercera vegada, com jo li he dit i sortirà a les

actes preparatòries de la Conferència de Presidents, ministre,

estic en condicions de poder fer feina, com jo he firmat, perdó,

el President en nom del Govern a la sessió..., a l’edifici de

l’ONCE i les declaracions del ministre. Si vostè va anar al

ColAlegi d’Advocats, jo som misser i les declaracions del

ministre varen ser..., per ser educada, poc institucionals. Jo no

sé si vostè té notícies, jo tenc papers i jo entenc que a vostè

li...., vaja per una qüestió absolutament subjectiva jo li

demanaria que defensés els interessos d’aquesta terra, almanco

que ens convoquin, almanco que ens contestin i almanco que

quan vengui aquí en aquesta terra, a més de parlar del que dóna

el Govern i parèixer que ho dóna ell, parlar d’inversions. 

Però en aquest tema vostè no pot compartir la crítica per

colors polítics, però certament l’ha de compartir quant a criteris

d’objectivitat i jo si vol li traslladaré totes les cartes i més

instàncies que hem pogut lliurar al ministre i estic a disposició

de què me convoqui a la ponència tècnica i poder reiniciar

negociacions. Benvingudes les inversions que puguin venir a

Eivissa, perquè clar tot això avançarem i tot allò que siguin

ampliacions. Jo veig que la justícia està malament i té molts de

dèficits i tot allò que siguin inversions..., no li criticaré aquesta

inversió, benvinguda sigui, però després vostè se posi al meu

costat a l’hora de reivindicar el que hem de reivindicar en

justícia. Jo les competències de justícia estaria encantada de

tenir-les, però ben dotades. Però per això m’han de convocar.

I en el tema de les transferències. La descentralització de

competències significa a fi de comptes fer exactament el mateix

que podria suposar una transferència, perquè al final significa

que la promoció turística la farà cada una de les illes, excepte

uns temes puntuals que pugui fer el Govern i se produirà a los

hechos una descentralització efectiva amb pressupost i que per

tant, és allò que volem. Jo crec que un dels temes que haurem

de plantejar, és una opinió meva que jo pos aquí damunt la

taula, a l’hora de reformar l’Estatut d’Autonomia és que és

impossible si realment creim amb els consells insulars, és una

opinió meva, que per transferir una competència estiguem un

any i s’hagi de passar per la comissió... i s’hagi de tornar als

consells i un mes als consells i hagi de tornar a la comissió i

després se tramiti com una llei. En fi, jo em sotmetré a allò que

digui el Parlament, però al final les transferències haurien de

ser en el moment que hi ha un acord polític, haurien de ser com

les de l’Estat, amb una sèrie de ponències i una comissió mixta

de transferències i transferir immediatament que serà el que

farem més o manco amb la descentralització de la promoció

turística i que a los efectos és molt més viable. 

El tràmit que marca l’Estatut, baix el meu punt de vista, és

absolutament una carrera d’obstacles, no sé l’esperit que hi

havia quan se feia aquesta transferència, jo no hi era, el Sr.

Huguet hi era. Però una de les coses que s’han de modificar és

el procediment per transferir perquè és un desgavell

complicadíssim i des del moment que tu vols transferir al

moment que s’accepta ha passat un any. I aquesta és una opinió

i per això el tema de descentralització de competències ens

pareix més ajustat a allò que pot ser el nou model de l’Estatut

en promoció turística que allò que realment marca en aquest

moment l’Estatut. És una opinió sobre aquest tema.

Agrair als grups de l’oposició les seves intervencions i el

seu to. Per la meva banda res més.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Vicepresidenta. Ara en nom del Grup

Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Sugrañes.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sr. President. Començarà aquesta portaveu i

acabarà el Sr. Huguet. Agrair-li la presència la Vicepresidenta

i agrair-li també la claredat en la seva exposició i les

explicacions a les preguntes formulades pels grups de

l’oposició. Bé, la visió que es desprèn d’aquests pressuposts és

efectivament que són ajustats, reals i austers, perquè amb

aquests pressuposts, segons ens ha manifestat la

Vicepresidenta, és que s’han tengut en compte precisament les

despeses d’aquest darrer any i el realment executat pels

exercicis anteriors de les diferents legislatures.

A més a més, felicitar-la en el sentit d’aquest nou projecte

que és el registre web, perquè això sí que permetrà posar els
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mitjans per agilitar i facilitar la comunicació entre consells

insulars i ajuntaments i en definitiva redundarà en benefici dels

nostres ciutadans.

I molt important també la clarificació que ha fet respecte de

les transferències als ajuntaments, perquè efectivament els

ajuntaments sempre són els últims i així ha quedat clar que no

hi ha hagut aquí cap disminució d’aquestes partides

pressupostàries, sinó que han estat traslladades a una altra

conselleria. I en definitiva, bé, hem estat, fa molts anys que

parlem d’una televisió autonòmica que d’una vegada per totes

deixem-nos de paraules i que la puguem veure en marxa.

I ara seguirà el meu company.

EL SR. PRESIDENT:

Amb quin motiu vol intervenir, Sr. Huguet, perquè ja sap

que el Reglament no ho contempla, o no ho permet, més ben

dit, repartir-se el temps?

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Bé, el motiu simplement és donar validesa a un costum que

ha estat dins comissions, mai a plenari, on hi ha hagut

intervencions per part d’un grup parlamentari, ja sigui

majoritari o majoritari a l’oposició, on es toquen diferents

camps encara que siguin d’una conselleria i s’han xapat la

intervenció, sempre que es faci dins el temps. Per aquest motiu

vull intervenir, no diré pel motiu d’alAlusions, que he estat

alAludit per diferents grups en el tema del consens de televisió.

I només faré referència a aquest punt si és possible, tot i

reconèixer que la divisió del temps està prevista en el

Reglament de la cambra per al Grup Mixt, que hi ha una

circular que així ho manifesta i que en el plenari mai no se’ns

hagués ocorregut; però els que tenim pràctica parlamentària,

hem estat aquí dins, hem vist que hi ha grups parlamentaris que

de vegades s’han dividit una intervenció. És per aquest motiu,

no ho demanaré per alAlusions, i sense que serveixi de

precedent.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, precisament, a aquesta presidència li preocupa més no

només el que el Reglament no ho contempli, que efectivament

no ho contempla, és probable el que diu vostè que s’hagin

donat altres casos, sinó que li preocupa més que entri en rèplica

o en debat amb els altres portaveus sobre el tema del consens,

entre d’altres coses perquè alguns portaveus ja no hi són

presents i crec que no és la qüestió.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Jo intentaré dins la meva objectivitat, president, no posar-lo

en compromís i donar una explicació d’allò de televisió,

simplement açò. I si vostè m’ha de cridar l’atenció perquè

entén que faig judicis de valor de persones que no són aquí jo

amb molt de gust ho retiraré i me sotmetré a la disciplina del

president, que no pot ser d’altra manera.

EL SR. PRESIDENT:

Ho faci breument, però no entri en debat amb els altres

portaveus, perquè s’haurà de donar la paraula als altres

portaveus i no acabarem mai.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Perfecte, doncs no entraré en debat amb els altres portaveus.

Jo només en aquest tema de la televisió autonòmica, bé, ara que

està tant de moda açò dels veterans, dir que jo som un veterà,

vull dir que la llei va néixer quan jo era vicepresident del

Govern, Llei de creació de l’ens públic de Ràdio i Televisió de

les Illes Balears. A partir d’aquí hi ha hagut diversos intents i

açò no ha va fructificar fins que hi va haver una modificació

d’aquesta llei; la modificació, entre d’altres, però la més

substancial és aquella que fa referència al consell

d’administració i és quan es planteja que el consell

d’administració de l’ens públic Ràdio i Televisió de les Illes

Balears tengui una composició exactament igual que la

composició d’una comissió parlamentària. I a partir d’aquí se

m’encarrega que hi hagi unes negociacions per cercar el màxim

acord possible.

Jo vull dir que aquest portaveu que els parla sí que va

mantenir contactes amb tots i cadascun dels portaveus per

intentar arribar a un acord. Un acord que no va ser possible,

com que no puc entrar en disquisicions, jo no aniré a cercar

culpabilitats; però que hi va haver l’intent, que hi va haver la

voluntat, hi va haver la voluntat. I hi va haver predisposició

inicial quasi per a tots els grups parlamentaris, exceptuant un

grup parlamentari que va dir: no, el consell d’administració tot

sol no, aquí hi hem de pactar tot el que és el model. I la

contraoferta va dir: formam el consell d’administració i que

sigui el consell d’administració qui defineixi el model, per tant

vull que quedi constància d’aquest fet, que l’intent hi és, hi va

ser, el que no vam poder admetre nosaltres és que açò es

paralitzés a la posada en marxa.

I referent, passant a un altre tema, que açò queda clar, i

referent a les transferències, que sí aquí he estat directament

alAludit per la Vicepresidenta, bé, el mecanisme de la disposició

transitòria novena de com s’ha de fer el procés de les

transferències als consells insulars, si llegim, ja no solament

com es va fer l’Estatut, sinó totes les actes i açò, diguéssim que

açò és una clàusula ad cautelam  per poder evitar que en un

procés inicial hi hagués una imposició d’una illa damunt l’altra,

i aposta per açò es forma la comissió de transferències, amb

paritat total i absoluta entre els tres consells insulars i el Govern

de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, Sr. Huguet. Crec que ha explicat més que de bades

el que pretenia explicar. Sra. Vicepresidenta, si vol fer ús de la

paraula.
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LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I

CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria

Rosa Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Agrair al Grup Popular el suport a

aquesta secció i al pressupost i la intervenció dels dos

portaveus. Doncs, subscriure el que han comentat i en relació

amb la televisió, doncs clar, Sr. Huguet, quasi vostè és el que

més coneix aquest tema perquè vostè el va dissenyar com a

vicepresident i molt antecessor al meu càrrec, i tant vostè com

el Sr. Sampol, després, en tasques de vicepresident, varen tenir

aquella constància de poder crear aquella televisió i avui serà

una realitat. Llavors, estic segura que dins l’ànim de vostè està

content de la posada en marxa d’aquest projecte i també dins

l’ànim de tots els portaveus.

I jo aprofitaria el meu darrer torn d’intervenció amb què en

els dos projectes més importants que hem de dur endavant, des

del meu punt de vista, des de la Vicepresidència del Govern

tots són importants, però potser aquests siguin els meus nous,

que són el de l’Estatut d’Autonomia, hem aconseguit una línia

de consens; jo me brind a poder tenir amb aquest mateix

consens la posada en marxa d’un tema històric, com serà l’IB3

i la Ràdio de les Illes Balears i en aquest sentit torn a convidar

els portaveus de tots els grups parlamentaris que, perquè

puguin nomenar els seus representants en el consell

d’administració i poder començar a fer feina en tot allò que

estimin oportú. Evidentment, la clàusula de poder fer el consell

assessor de Ràdio i Televisió, del consell d’administració, és

una clàusula ad cautelam , per si passava el que

desgraciadament ha passat, doncs no estar aturats i seguir

quinze anys més sense televisió, perquè ni més ni menys és de

l’any 85 el projecte que el Sr. Huguet va fer, llavors quasi 19

anys, i per tant el Govern tenia molt clar que els ciutadans es

mereixien la posada en marxa d’aquest tercer canal i me torn

posar a disposició de vostès per seguir-los convidant a aquest

consell d’administració, i allà poder posar en ordre totes les

idees i millorar, sense cap dubta, la televisió, perquè de la seva

participació se’n millorarà.

El fet que siguem 17, doncs és un fidel reflex del que varen

dir els ciutadans, ara fa un any i mig, a les urnes, i per tant tots

tendrem la participació que han dit els ciutadans i és molt més

participativa aquesta comissió, que modificava la llei

d’acompanyament, que la comissió de l’any 85, allà on la

composició era, me pareix, que d’11 membres; això hagués

retirat les minories i grups minoritaris no hi haguessin pogut

participar i nosaltres vàrem voler de qualque manera que hi

participassin tots més.

En qualsevol cas, seguesc convidant les seves senyories a

poder participar en aquest projecte. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Vol tornar intervenir? No. Idò, no havent-hi

més assumptes, agrair la presència de la Sra. Vicepresidenta,

dels alts càrrecs que l’han acompanyada. Moltes gràcies i

s’aixeca la sessió.
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